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كذا، واعتادوا كذا،  إن الناس قد ساروا إىل: باألكثرين، ويقول أن يغرتَّ  وليحذر كل مسلمٍ 
عليك  أيها العاقل فإن هذه مصيبة عظمى، قد هلك 5ا أكثر املاضني، ولكن؛ فأنا معهم

مما Gى هللا عنه وإن فعله  بالنظر لنفسك وحماسبتها والتمسك باحلق وإن تركه الناس، واحلذر
َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن : ((تباع، كما قال تعاىلباال الناس، فاحلق أحقُّ 

 َّYوقال بعض السلف  ،))َرْصَت ِمبُْؤِمِننيَ َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو حَ : ((وقال تعاىل ،))َسِبيِل ا
  .]١٢/٤١١اjموع[ .»ال تزهد يف احلق لقلة السالكني وال تغرت بالباطل لكثرة اهلالكني«: رمحهم هللا

  
  


	�ت ا���د��
	�ت ا���د��
	�ت ا���د��
	�ت ا���د��:        

  ).-رمحه هللا- لشيخ اإلسالم ابن تيمية (             صاهلم احلميدةوخِ  ة واجلماعةـنَّـ ن طريقة أهل السُّ مِ 
  ).- رمحه هللا-للشيخ العالمة عبد العزيز بن باز (                    حية وحترمي َحْلِقهاوجوب إعفاء اللِّ 

  ).-حفظه هللا- ار بن هاشم العباس لفضيلة الشيخ نز (      ...عليها يقوم احلقُّ  ةــوٍق عظيمــة حقــمخس
  ).- رمحه هللا- للشيخ العالمة عبد العزيز بن باز (                               رة يف اإلحداد كَ نْ مُ  بدعٌ 

  ).-حفظه هللا- عالمة ربيع املدخلي شيخ اللل(          من فضائل معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه



 ٢ 

���وא����������ن�ط�	�����ل�א������$��#מ�א�!�	د�و �
اتَِّباُع آثَاِر َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم بَاِطًنا َوظَاِهًرا، َواتَِّباُع َسِبيِل  :ِمْن َطرِيَقِة َأْهِل السُّنَِّة َواْجلََماَعةِ     

: قَالَ السَّاِبِقَني اَألوَِّلَني ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َواتَِّباُع َوِصيَِّة َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم، َحيُث 
َها بِالنـََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم  َعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَّةِ " اْخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدْيَني ِمْن بـَْعِدي، َمتَسَُّكوا 5َِا، َوَعضُّوا َعَليـْ

  ."َوُحمَْدثَاِت األُُموِر؛ فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٌ 
َر اْهلَدْ      ِي َهْدُي ُحمَمٍَّد صلى هللا عليه وسلم، َويـُْؤثُِروَن َكالََم ِهللا َعَلى َويـَْعَلُموَن َأنَّ َأْصَدَق اْلَكالِم َكالُم ِهللا، َوَخيـْ

َوِهلََذا ُمسُّوا أَْهَل . َغْريِِه ِمْن َكالِم َأْصَناِف النَّاِس، َويـَُقدُِّموَن َهْدَي ُحمَمٍَّد صلى هللا عليه وسلم َعَلى َهْدِي ُكلِّ َأَحدٍ 
َها اْلُفْرَقُة، َوِإْن َكاَن َلْفُظ اجلََْماَعِة َقْد َصارَ اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َوُمسُّوا أَ   ْهَل اجلََْماَعِة؛ َألنَّ اجلََْماَعَة ِهَي اِالْجِتَماُع، َوِضدُّ

َوُهْم يَزِنُوَن Uَِِذه . دينِ َواِإلِمجَاُع ُهَو اَألْصُل الثَّاِلُث الَِّذي يـُْعَتَمُد َعَلْيِه ِيف اْلِعْلِم َوال. اْمسًا لِنَـْفِس اْلَقْوِم اْلُمْجَتِمِعنيَ 
يَع َما َعَلْيِه النَّاُس ِمْن أَقْـَواٍل َوأَْعَماٍل بَاِطَنٍة أَْو ظَاِهَرٍة ِممَّا َلُه تـََعلُّقٌ  َواِإلْمجَاُع الَِّذي . بِالدِّينِ  اُألُصوِل الثَّالثَِة مجَِ

  .َدُهْم َكثـَُر االْخِتَالُف، َوانـَْتَشَر ِيف األُمَّةِ يـَْنَضِبُط ُهَو َما َكاَن َعَلْيِه السََّلُف الصَّاِلُح؛ ِإْذ بـَعْ 
َهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َعَلى َما تُوِجُبُه الشَّرِيَعةُ  :مثَُّ ُهم مََّع ّهِذِه اُألُصولِ      َويـََرْوَن ِإقَاَمَة احلَْجِّ  ،يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف، َويـَنـْ

َوَيِديُنوَن بِالنَِّصيَحِة لألُمَِّة، . َع األَُمرَاِء أَبـْرَارًا َكانُوا أَْو ُفجَّارًا، َوُحيَاِفظُوَن َعَلى اجلََْماَعاتِ َواجلَِْهاِد َواجلَُْمِع َواَألْعَياِد مَ 
َياِن اْلَمْرُصوِص؛ َيُشدُّ بـَْعَضُه ": َويـَْعَتِقُدوَن َمْعَىن قـَْولِِه صلى هللا عليه وسلم نـْ ، َوَشبََّك "بـَْعًضااْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َكَمَثِل اجلََْسِد؛ ِإَذا ": بـَْنيَ َأَصاِبِعِه، َوقـَْولِِه صلى هللا عليه وسلم ِهْم َوتـََرامحُِ َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـََوادِّ

  ."اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو؛ َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بُاْحلُمَّى َوالسََّهرِ 
َوَيْدُعوَن ِإَىل َمَكارِِم اَألْخالِق، َوَحمَاِسِن . يَْأُمُروَن بِالصَّْربِ ِعْنَد اْلَبالِء، َوالشُّْكِر ِعْنَد الرََّخاِء َوالرَِّضا ِمبُرِّ اْلَقَضاءِ وَ     

َويـَْنُدبُوَن ِإَىل َأْن . "َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَني ِإميَانًا": اَألْعَماِل، َويـَْعَتِقُدوَن َمْعَىن قـَْولِِه صلى هللا عليه وسلم
َويَْأُمُروَن ِبِربِّ اْلَواِلَدْيِن، َوِصَلِة اَألْرَحاِم، َوُحْسِن . َتِصَل َمْن َقَطَعَك، َوتـُْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوتـَْعُفَو َعمَّْن ظََلَمكَ 

َهْوَن َعِن اْلَفْخِر، َواْخلَُيالِء، َواْلبَـْغِي، . اْبِن السَِّبيِل، َوالّرِْفِق بِاْلَمْمُلوكِ اجلَِْواِر، َواِإلْحِساِن إَىل اْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني وَ  َويـَنـْ
َهْوَن َعْن َسْفَساِق، َويَْأُمُروَن ِمبََعاِيل اَألْخالَ . َواالْسِتطَاَلِة َعَلى اْخلَْلِق ِحبَقٍّ أَْو ِبَغْريِ َحقٍّ  ُه وَُكلُّ َما يـَُقوُلونَ . َهافِ َويـَنـْ

َا ُهْم ِفيِه ُمتَِّبُعوَن لِْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َوَطرِيَقتُـُهْم ِهَي ِدينُ   اإلْسَالِم الَِّذي بـََعَث ُهللا ِبِه َويـَْفَعُلونَُه ِمْن َهَذا َوَغْريِِه؛ فَِإمنَّ
أُمَُّتُه َستَـْفَرتُِق َعَلى َثالٍث َوَسْبِعَني ِفْرَقًة؛   َلِكْن َلمَّا َأْخبَـَر النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأنَّ . ُحمَمًَّدا صلى هللا عليه وسلم

ُهْم َمْن َكاَن َعَلى ِمْثِل َما أَنَا َعَلْيِه اْلَيوَم ((: َوِيف َحِديٍث َعْنُه أَنَُّه قَالَ . ُكلَُّها ِيف النَّار؛ إالَّ َواِحَدًة، َوِهَي اجلََْماَعةُ 
ُكوَن بِ ))َوَأْصَحاِيب    .اإلْسالِم اْلَمْحِض اْخلَاِلِص َعِن الشَّْوِب ُهُم أَْهُل السُّنَِّة َواجلََْماَعةِ ، َصاَر اْلُمَتَمسِّ

        ].العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل[    
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  .عدأما ب .احلمد � وحده، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه    
هل حلقها ذنب أو إخالل و  هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟: فقد سألين بعض اإلخوان عن األسئلة التالية    

  هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟و  بالدين؟
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم يف  حَّ صَ : أن نقول :واجلواب عن هذه األسئلة    

أحفوا الشوارب ": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ث ابن عمر رضي هللا عنهما قالالصحيحني من حدي
قال رسول هللا صلى هللا  :، ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال"ووفروا اللحى خالفوا املشركني

  ."جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اjوس": عليه وسلم
قال رسول هللا صلى هللا عليه : بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال وخرج النسائي يف سننه    

اتفق العلماء : "قال العالمة الكبري واحلافظ الشهري أبو حممد ابن حزم. "من مل يأخذ من شاربه فليس منا": وسلم
  .هـ.ا" رضعلى أن قص الشارب وإعفاء اللحية ف

 - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفري اللحى وإكرامها وإرخائها- العلم  واألحاديث يف هذا الباب وكالم أهل    
علم ال يتيسر استقصاء الكثري منه يف هذه الرسالة، ومما تقدم من األحاديث وما نقله ابن حزم من اإلمجاع يُ  كثريٌ 

ألن الرسول صلى  ه؛وخالصته أن تربية اللحية وتوفريها وإرخاءها فرض ال جيوز ترك. اجلواب عن األسئلة الثالثة
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم ((: ه على الوجوب، كما قال هللا عز وجلرُ مْ هللا عليه وسلم أمر بذلك وأَ 

تَـهُ    .))واَعْنُه فَانـْ
النيب وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفريه أو اختاذ الشنبات فذلك ال جيوز؛ ألنه خيالف قول     

من مل يأخذ من شاربه فليس "، "جزوا الشوارب"، "أحفوا الشوارب"، "قصوا الشوارب": صلى هللا عليه وسلم
، وهذه األلفاظ األربعة كلها جاءت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويف اللفظ األخري "منا

وعيد شديد وحتذير أكيد، وذلك يوجب ، "س منامن مل يأخذ من شاربه فلي" :وهو قوله صلى هللا عليه وسلم
ومن ذلك يعلم أيضًا أن إعفاء . للمسلم احلذر مما £ى هللا عنه ورسوله، واملبادرة إىل امتثال ما أمر هللا به ورسوله

الشارب واختاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من املعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من مجلة الذنوب 
  .ليت تنقص اإلميان وتضعفه، وخيشى منها حلول غضب هللا ونقمتهواملعاصي ا

ويف األحاديث املذكورة آنفًا الداللة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصريها من مشاUة ا¦وس     
فهو من تشبه بقوم ": لم أن التشبه Uم منكر ال جيوز فعله؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلموقد عُ . واملشركني

وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله ، ، وأرجو أن يكون يف هذا اجلواب كفاية ومقنع"منهم
  ].املوقع الرمسي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رمحه هللا تعاىل[ .وصحبه
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نيا واآلخرة وحسن العاقبة يف كلِّ أمره بتوفيق هللا وفضله عليه أن جيعل      من أراد العافية والسَّالمة والنَّجاة يف الدُّ
ْم َفِإن تـََناَزْعُتْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اYَّ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنكُ ((: السَّابقة) النِّساء(آية سورة 

ٌر َوَأْحَسنُ  نصب عينيه  ))تَْأِويالً  ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اYِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاYِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
ل اإلميان واإلسالم بأموٍر وحملَّ حرصه واهتمامه وفقهه وسريِه حىت يلقى هللا تعاىل، فقد أَمَر هللا تعاىل فيها أه

        :وحقوٍق مخسة عظيمة عليها يقوم احلقُّ وشرُع اإلسالم بكلِّ أصوله وقواعده
وهو توحيده بعبادته وحده ال شريك له )) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا ا¬َّ ((تعاىل حقُّ هللا : فاألمُر األوَّل•     

وأمسائه وصفاته وربوبيَّته حمبًَّة وخضوعًا خوفًا ورجاًء بفعل أمرِه وترِك £يه وهذا ) تهعباد(وحتقيق اإلميان بألوهيَّته 
رك والكفر به  عاىف هللا األمَّة -بكلِّ ألوانه وأنواعه  -تعاىل وتقدَّس- عُني تقواه سبحانه، وأعظم ما £ى عنه الشِّ

َن ((مثَّ االبتداع واإلحداث يف دينه  ،))َواْعُبُدوْا اYَّ َوَال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا(( -منه َأْم َهلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا َهلُم مِّ
نَـُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب  يِن َما ملَْ يَْأَذن ِبِه اYَُّ َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ ، مث سائر املعاصي ))َألِيمٌ الدِّ

  .والفسوق
بطاعة أمره وترك £يه وأالَّ يعبد هللا إال مبا  -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-حقُّ الرَّسول : الثَّاينواألمُر •     

حمبًَّة له واتِّباعاً رجاَء رمحِة هللا تعاىل وخوف عقابه وعذابه  - صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-شرعه يف سنَّته الصحيحة 
من : "-صلَّى هللا عليه وسلَّم-سنَّته وهديه وشرعه فهو القائل  وترك اإلحداث واالبتداع يف. سبحانه وتعاىل

يوم القيامة داعياً  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-، والقائل ]صحيح مسلم[ "عِمَل عمًال ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ 
  .)١("سحقاً سحقاً ": ساخطاً على من خالفه وأحدث يف دينه

، ))َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكمْ ((بانيِّني الراسخني السَّائرين على املنهج السَّلفيِّ حقُّ العلماء الرَّ : واألمُر الثَّالث•     
بالتَّعرُّف عليهم واالرتباط Uم وتوقريهم بالثَّناء واملدح اجلميل الصَّادق مع احرتامهم وحمبَّتهم والرُّجوع إليهم تعلُّماً 

                                                           

أنا فرطكم على ": قال -صلَّى هللا عليه وسلَّم-أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن سهل بن سعد السَّاعدي ) ١( 
 "َلَريَِدنَّ عليَّ أقواٌم أعرفهم ويعرفونين. احلوض، من وَرَده شِرَب منه ومن شرب منه مل يظمأ بعده أبداً 

أشهد على أيب : نعم، فقال: هكذا مسعَت من سهل؟ فقلت: فسمعين النُّعمان بن أيب عياش فقال: قال أبو حازم    
م مينِّ : فأقول": سعيٍد اخلدري لسمعته وهو يزيد فيها َّGسحقاً : إنَّك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: ، فيقالإ

  ].صحيح البخاريّ [ "سحقاً ملن غريَّ بعدي



 ٥ 

والدِّفاع عنهم ] صحيح اجلامع[ "ملخلوٍق يف معصية اخلالق ال طاعة"وسؤاًال وطاعتهم يف طاعة هللا تعاىل ألنَّه 
  .� تعاىل صيانًة ومحايًة لدينه وأهل اإلسالم، ونشر علومهم يف األرض

بتحقيق  ،))َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكمْ ((حقُّ والة األمر واحلُكَّام أهل سلطان هللا يف األرض : األمُر الرَّابع•     
مامل -عاىل واالجتماع على كلمتهم ولزومها وعدم اخلروج عليهم مهما ظلموا أو جاروا طاعتهم يف طاعة هللا ت

 -يقع منهم كفٌر بواٌح عليه من هللا برهاٌن يقّرِره أهل العلم والرُّسوخ ال أهل الطَّيش والثَّورة واجلهل واخلروج واملروق
لطَّعن فيهم وغمزهم والتَّشهري والسُّخرية Uم، فعن بل جيب الصَّرب عليهم والدُّعاء هلم بالصَّالح والسَّداد وعدم ا

فبايعناه، فقال فيما أخذ  -صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ - دعانا النيبُّ ": قال - رضي هللا عنه- عبادة بن الصامت 
األمَر أن بايعنا على السمِع والطاعِة، يف منشِطنا ومكرِهنا، وعسرِنا ويسرِنا وأثرٍة علينا، وأن ال ننازَع : علينا

صلَّى هللا -والنُّصح هلم سرًَّا كما قال ]. البخاري[ "أهَله، إال أن تروا ُكفًرا بَواًحا، عندكم من ِهللا فيه برهانٌ 
من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنيًة ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه ": -عليه وسلَّم

فال تغرت وال تنخدع أيُّها )]. كتاب السنة(األلباينُّ يف ختريج  صحَّحه[ "فذاك وإال كان قد أدَّى الذي عليه
عن علٍم - املسلم مبا يفعله وُحيِْدثه احملدثون يف الدِّين ممَّن ال فقه له وال فهم رشيد وال عقل سليم معرضني خمالفني 

ياسيَّة  حلقِّ والة األمر وبقيَّة احلقوق من علماء السُّوء وأهل األحزاب والطَّوائف - أو جهلٍ  فإنَّ خري "الدِّينيَّة والسِّ
من عمل عمًال ليس عليه ": -صلَّى هللا عليه وسلَّم-، وقد قال "-صلَّى هللا عليه وسلَّم-اهلدي هدي حممٍَّد 

 "من صنع أمرًا على غري أمرنا فهو ردٌّ "، و "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ "، و"أمُرنا فهو ردٌّ 
غ[ صرَّح قائًال مبيِّنًا كماَل دينه بكلِّ خٍري  -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-؛ ذلك ألنَّه بأيب هو وأمِّي ]يبصحيح الرتَّ

ليس من عمٍل يقرِّب من اجلنَّة إال قد أمرتكم به، وال من عمٍل ": ومشوله وعصمته وكفاية أهله الصَّادقني به
  ].غيبصحيح الرتَّ [ "يقرِّب إىل النَّار إال وقد Gيتكم عنه

 "لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالكٌ ": -صلَّى هللا عليه وسلَّم-وقال 
غيب[   ].صحيح الرتَّ

: -صلَّى هللا عليه وسلَّم-واحملجَّة البيضاء الكتاب والسُّنَّة الصَّحيحة على منهج سلف األمَّة الصَّاحل؛ حيث يقول 
ختريج مشكاة (حسَّنه األلباينُّ يف [ "كتاب هللا وسنَّة رسوله: تضلُّوا ما متسَّكتم 5ماتركت فيكم أمرين لن "

  )].املصابيح
ليأتنيَّ على أمَّيت ما أتى على بين إسرائيل حذو النَّعل بالنَّعل حىتَّ إن كان منهم من أتى أمَّه عالنيًة ": ويقول

رَّقت على ثنتني وسبعني ملَّة وتفرتق أمَّيت على ثالٍث وإنَّ بين إسرائيل تف. لكان يف أمَّيت من يصنع ذلك
حسَّنه [ "ما أنا عليه وأصحايب: "من هي يا رسول هللا؟ قال: قال". وسبعني ملَّة كلهم يف النَّار إالَّ ملَّة واحدة

مذيّ (األلباينُّ يف  ات السَّلف الصاحل هم رأس َوَساد -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-وأصحاب النَّيبِّ )]. صحيح الرتِّ



 ٦ 

خري النَّاس قرين مثَّ الذين يلوGم مثَّ الذين ": -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-يف القرون الثالثة املفضَّلة كما قال 
  ].صحيح البخاريّ [ "يلوGم

لَّى هللا عليه ص- على أنَّ كلَّ ما خالف سنَّة النَّيبِّ ) ٢("كلها يف النَّار إال واحدة"ودلَّ هذا احلديث العظيم     
من البدع واألهواء واآلراء واألفكار والتَّنظريات الفاسدة  -رمحهم هللا تعاىل-وخالف منهج السَّلف  -وآله وسلَّم

وكلَّ ": - صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم- بنار جهنَّم كما قال  -والعياذة با�-فهو من الضَّالالت املتَـَوعَِّد أصحاUا 
فاللهمَّ اعصمنا من الفنت والضَّالل وَأِجْرنَا من نارِك يا ]. صحيح النَّسائيّ [ "ٍة يف النَّاربدعٍة ضاللة وكل ضالل

  .أْرَحَم الرَّامحني
وجوب الرُّجوع عند النِّزاع واالختالف بني املسلمني بشىتَّ أصنافهم يف كلِّ شيٍء صغٍري أو كبٍري : األمر اخلامس• 

، - صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-طاعة هللا، وطاعة رسوله ( - وغريها-من األمور األربعة واحلقوق السَّابقة الذِّكر 
 -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-ىل كتاب هللا تعاىل احملكم وسنَّة النَّيبِّ إ) وطاعة العلماء وطاعة الوالة واحلكَّام

ْحَكَمة 
ُ
وهذا الرُّجوع إىل الكتاب والسُّنَّة  ))َفِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اYِّ َوالرَُّسولِ ((الصَّحيحة امل

جينون مجيل آثاره وحسن عاقبته إال إذا حقَّقوا بنصِّ اآلية الصَّحيحة ال ينتفع به أصحابه واملختلفون واملتنازعون و 
  :وغريها من النُّصوص اآليت

ال  (عليه أصًال ومرجعًا ودينًا  -بعد هللا-أن يكونوا معظِّمني لكتاب هللا تعاىل مؤمنني به ُمْعَتِمِدين  -١    
يعة الرَّوافض الذين يعتقدون    ).عاملهم هللا مبا يستحقُّونحتريَفه ونقَصه،  -والعياذ با�-كالشِّ

أصًال ثانياً  - بعد هللا-ُمْعَتِمدين عليها  -صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-أن يكونوا معظِّمني لسنَّة النَّيبِّ  -٢    
يعة الرَّوافض أيضًا الذين يعتقدون بطال£ا وكذUا أل£َّ (مصاحبًا لكتاب هللا تعاىل ومرجعًا ودينًا وإميانًا  م ال كالشِّ

إال عددًا يسريًا هوًى وضالًال فكيف بغريهم من  -رضي هللا عنهم وأرضاهم-ُيكُِّفرون رواÁا من الصَّحابة 
ريهم ! إخل إىل يومنا هذا؟... التَّابعني وأتباعهم الطَّاعنني يف بعض  -اليوم-وكذا اخلوارج القدامى وبعض متأخِّ

، وعمرو  كعثمان  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-أصحاب النَّيبِّ  بن عفَّان، ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب موسى األشعريِّ
إىل غريهم من أهل األهواء والبدع كالعقالنيِّني من أفراخ  -رضي هللا عنهم وَخَذل من عاداهم وَكَبَته-بن العاص 

  ).املعتزلة
على طريقهم من علماء  أن يكون رجوعهم للكتاب والسُّنَّة على فهم ومنهج السَّلف الصَّاحل ومن سار -٣    

  .الدَّعوة السَّلفيَّة اليوم
                                                           

وال يعين هذا احلديث مطلقاً كما بنيَّ أهل العلم أنَّ كل من خالف منهج احلق أنَّه كافٌر وأنَّه يف النار ذلك ألنَّ ) ٢( 
ٍض وحنو ذلك، وقد ُعِلَم بالنصوص أنَّ ِمن أهل اإلسالم واإلميان َمن املخاَلفة قد تكون عن جهٍل أو شبهٍة أو أمٍر عار 

 ).٣٥٨/ ١السلسلة الصحيحة (راجع يف هذا . يدخل النار بعصيانه مث ال خيلد فيها ويرمحه هللا بعد تطهريه جبنة اخللد



 ٧ 

أن يكونوا مريدين باغني للحقِّ والصَّواب بَِتَحرٍّ وِجتَرٍُّد وتقوى وإخالٍص � تعاىل وحده ال شريك له؛  -٤    
  .طمعاً يف مرضاته وجنَّاته وخوفاً من غضبه وعذابه

الكتاب والسُّنَّة وفهم السَّلف الصَّاحل (واخلَري يف هذه املراجع  أن يكونوا على يقٍني تامٍّ صادٍق بأنَّ احلقَّ  -٥    
م حينها جيَِدُّون وجيتهدون حبثًا ووسعًا ملعرفة احلقِّ يف أمر النِّزاع واخلالف، قال )وعلماء الدَّعوة السَّلفيَّة ؛ فإ£َّ

الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا *  َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ * امل ((: تعاىل
ُأْولَـِئَك َعَلى * والَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن * َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن 

: - صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم-، وقال تعاىل يف حقِّ نبيِّه ]٥-١البقرة [ ))ُم اْلُمْفِلُحونَ ُهًدى مِّن ر5َِِّّْم َوُأْولَـِئَك هُ 
ِصَراِط اYَِّ الَِّذي َلُه َما ِيف * َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ((: ، وقال]٥٤النور [ ))َوِإن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا((

منَّ  - إن شاء هللا تعاىل-فإن كنَّا كذلك ]. ٥٣الشورى [ ))ْرِض َأَال ِإَىل اYَِّ َتِصُري األُمورُ السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَ 
نيا واآلخرة  ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً ((ُهللا علينا بثمار هذا الرُّجوع الطَّيبة يف الدُّ -فتجتمع الكلمُة على احلقِّ  ))َذِلَك َخيـْ

يًعا َوالَ ((: ويتَّحد الصَّفُّ على اخلري، قال تعاىل -بعد ظهوره وهو ظاهٌر واحلمد � َواْعَتِصُموْا ِحبَْبِل اYِّ مجَِ
َمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اYِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنعْ 

ُ اYُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ نـْ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ ومن ُوفَِّق ]. ١٠٣آل عمران [)) ُحْفَرٍة مِّ
وهللا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-بفضل هللا عليه لالجتماع على احلق واالعتصام به فقد حقَّق طاعة هللا ورسوله 

راً وَعد أهل ط : ، وقال]٣٣األحزاب [)) َوَمْن يُِطِع اYََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما((: اعته خريًا فقال مبشِّ
يِقنيَ (( دِّ َعَم اYَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّ َوالصَّاِحلَِني   َوالشَُّهَداءِ َوَمْن يُِطِع اYََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنـْ

  ].٤النساء [ ))َوَحُسَن ُأولَِٰئَك رَِفيًقا
 - والعياذ با�- وإن خالفنا تلك النِّقاط املهمَّة يف الرُّجوع إىل الوحيني فإنَّ النِّزاع يبقى والُفرقة تدوم والعاقبة     

فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم ِمَن الَِّذيَن * َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ((: ستسوء، قال تعاىل
 ))َوَال تـََناَزُعوْا فـَتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُوْا ِإنَّ اYَّ َمَع الصَّاِبرِينَ ((: ، وقال]٣٢-٣١الروم [ ))َفرُِحونَ 

  ].٤٦األنفال [
بَِنْصِر هللا  -حبول هللا-األمور وُكْن على بصريٍة Uا وطبِّقها يف حياتك تـُْفِلح فَارَْع أيُّها املسلم هذه احلقوق و     

وَسِل هللا العافيَة والعلَم النَّافع، وتعوَّذ كلَّ التَّعوُّذ من علٍم ال ينفع ومن َشرِّ كلِّ علماء السُّوء والضَّالل، . ورمحته
  .وفَّق هللا اجلميَع ملرضاتـه

لفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس  »إعالم األمة بأنَّ حكم املظاهرات والثورات احلرمة«لة من رساُمْقَتَبس [    
  .]حفظه هللا
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املرأة  لزوم: أوالً : اإلحداد يف جمتمعنا السوداين :-رمحه هللا-ُسِئل الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن باز     

امتناعها عن الكالم، وخاصة عند شروق : ثالثاً . مواجهة حائط الغرفة: ثانياً . املعتدة افرتاشها لألرض طوال املدة املقررة
فهل . امتناعها عن االستحمام وغسل الثياب: رابعاً ). زمن احلضان(الشمس وعند الغروب لفرتة يطلق عليها النساء 

  .يعساء الالئي يتقيدن Uذه الظاهرة، أرجو من مساحة الشيخ أن يوجه اجلمولكثرة الن هذا من الدين يف شيء؟
كل هذا ال أصل له يف الشرع؛ ألنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر هللا ورسوله، والتقيد  :-رمحه هللا-فأجاب     

يف البيت الذي كانت تسكنه  على أن احملادة عليها أن تبقى: وقد دل الشرع املطهر. دعبالشرع املطهر، واحلذر من الب
َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن ((: إن كانت غري حبلى؛ لقول هللا سبحانه حني مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشراً 

 تضع احلمل؛ لقول هللا ، أما إن كانت حبلى فهي تبقى يف العدة حىت))َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا
 .))َوُأْوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ ((: عز وجل

هذه هي األشياء اليت جيب أن متتنع منها . والواجب عليها ترك الطيب واحللي واملالبس اجلميلة والكحل واحلناء    
أما ما ذكرته السائلة؛ من كو£ا تفرتش . م عليه وسلاحملادة، كما جاءت بذلك األحاديث عن رسول هللا صلى هللا

األرض، وال جتلس على بساط، فهذا ال أصل له، وهو بدعة، باطل، وكذا استقباهلا احلائط بدعة ال أصل له، فتستقبل 
وهكذا امتناعها عن كالم الناس بدعة ال أصل له، فلها أن تكلم من شاءت يف  ،ما شاءت مثل غريها من النساء

ها مثل غريها من النساء؛ تكلم أقارUا، أوالدها، تكلم جريا£ا، تكلم من استأذن عليها بكالم ليس فيه حمظور، حاجت
لكن ال ختلو بأحد من الرجال غري حمارمها كغريها من النساء، أما الكالم فال بأس مع حمارمها وغريهم يف مصاحلها 

 )زمن احلضان(الكالم يف حال الشروق والغروب لفرتة يسمو£ا وكذلك امتناعها عن . وشئو£ا، على وجه ال ريبة فيه
بدعة ال أصل له، وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تتكلم يف مجيع الليل ويف مجيع النهار، مبا 

  .شاءت من الذكر وغريه مما أباح هللا سبحانه
يف الشرع املطهر، بل جيب على املسلمة جتنب ذلك، وأال  فهذه األشياء األربعة كلها ال أصل هلا، وال أساس هلا    

ختضع للبدع واخلرافات اليت أحدثها الناس، وإمنا عليها االلتزام مبا شرع هللا سبحانه من جتنب املالبس اجلميلة، ومن ترك 
حل عينيها، وال الطيب واحللي والكحل واحلناء؛ أل£ا تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس هلا أن تك

أن تستعمل احلناء، ألن هذا يسبب الفتنة Uا، مع بقائها يف بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك، 
هلم بتأجريه، أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد، فتنتقل    أما إذا خرب البيت، أو كان مستأجراً ومل يسمح

خروجها من البيت للحاجة؛ كاملستشفى واحملكمة والسوق لقضاء حاجتها وهكذا . لبيت أهلها، كل ذلك ال بأس به
فلها أن تستحم مىت شاءت بليل . وأما كو£ا متتنع عن االستحمام وغسل الثياب، فذلك غلط ال أصل له. وحنو ذلك

اب ثياUا أو أو £ار يف أي يوم يف يوم اجلمعة ويف غريه وهلا أن متشط مىت شاءت من دون طيب، وهلا أن تغسل الثي
  ].موقع الشيخ عبد العزيز بن باز[ .ثياب أوالدها كل هذا ال بأس به، وفق هللا اجلميع للعلم النافع، والعمل به
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  :- حفظه هللا تعاىل-ربيع بن هادي عمري املدخلي . د.قال الشيخ العالمة أ    
 اجلليل منـزلة ومكانة عند أهل السنة واحلق، وله قبل ذلك منـزلة عند رسول هللاإن هلذا الصحايب  -أ    

  .اب وحيه املأموننيتَّ صلى هللا عليه وسلم منها أنه صاحبه وصهره، ومنها أنه من كُ 
 دعوة عظيمة، فعن عبد الرمحن بن أيب عمرية، عن النيب لقد دعا له النيب صلى هللا عليه وسلم -ب    

، أخرجه اإلمام أمحد يف "وأهد به مهدياً  اللهم اجعله هادياً ": أنه قال ملعاوية ليه وسلمصلى هللا ع
، )٢٤٦" (معجم الصحابة"، وابن قانع يف )٣٨٤٢(حديث " سننه"، والرتمذي يف )٤/٢١٦( "مسنده"

، )١٩٦٩(رقم " السلسلة الصحيحة"، وصححه األلباين يف )١/١٨٠" (أخبار أصبهان"وأبو نعيم يف 
 ساقه من طرق إىل سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين عن النيب

  .صلى هللا عليه وسلم
اللهمَّ َعلِّْم ": يقول قال مسعت رسول صلى هللا عليه وسلم وعن العرباض بن سارية رضي هللا عنه    

، ويف )٤/١٢٧(حديث " مسنده"، أخرجه اإلمام أمحد يف "َذابَ ُمَعاِويََة اْلِكَتاَب َواحلَِْساَب َوِقِه اْلعَ 
" املعجم الكبري"، والطرباين يف )٢٧٢٣(، والبزار حديث )١٧٤٨(حديث " فضائل الصحابة"
وذكر أن مجاعة من الصحابة ) ٣٢٢٧(حديث رقم " السلسلة الصحيحة"، وأورده األلباين يف )١٨/٢٥١(

ومسلمة بن ُخملَّد، مث ذكر مع  باس، وعبد الرمحن بن أيب عمرية املزين،رووا هذا احلديث وهم عبد هللا بن ع
  .روايات هؤالء مرسل ُشريح بن ُعبيد، ومرسل َحرِيز بن عثمان

يـَْوًما َقرِيًبا  مَ نَاَم النَِّيبُّ َصلَّى ا¬َُّ َعَلْيِه َوَسلَّ : وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َخالَِتِه أُمِّ َحَراٍم بِْنِت ِمْلَحاَن قَاَلتْ     
َقَظ يـََتَبسَُّم فـَُقْلتُ  أُنَاٌس ِمْن ُأمَِّيت ُعِرُضوا َعَليَّ يـَرَْكُبوَن َهَذا اْلَبْحَر ": َما َأْضَحَكَك؟ قَالَ : ِمينِّ ُمثَّ اْستَـيـْ

ُهْم،: ، قَاَلتْ "اْألَْخَضَر َكاْلُمُلوِك َعَلى اْألَِسرَّةِ  َفَدَعا َهلَا، ُمثَّ نَاَم الثَّانَِيَة فـََفَعَل ِمثْـَلَها،  فَادُْع ا¬ََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمنـْ
ُهْم، فـََقالَ : فـََقاَلْت ِمْثَل قـَْوِهلَا، فََأَجابـََها ِمثْـَلَها فـََقاَلتْ  ، َفَخَرَجْت "أَْنِت ِمْن اْألَوَِّلنيَ ": ادُْع ا¬ََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمنـْ

ازِيًا أَوََّل َما رَِكَب اْلُمْسِلُموَن اْلَبْحَر َمَع ُمَعاِويََة فـََلمَّا اْنَصَرُفوا ِمْن َغْزِوِهْم َمَع َزْوِجَها ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت غَ 
َها َفَماَتتْ  َها َدابٌَّة لِتَـرَْكبَـَها َفَصَرَعتـْ  حديث" صحيحه"أخرجه البخاري يف  .قَاِفِلَني فـَنَـَزُلوا الشَّْأَم فـَُقرَِّبْت ِإلَيـْ

  ).١٩١٢(، ومسلم حديث )٢٧٩٩(
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َأوَُّل َجْيٍش ِمْن ُأمَِّيت يـَْغُزوَن اْلَبْحَر َقْد ": يـَُقولُ  وعن أُّم َحَراٍم أَنـََّها مسََِعْت النَِّيبَّ َصلَّى ا¬َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ     
َصلَّى ا¬َُّ َعَلْيِه  ، ُمثَّ قَاَل النَِّيبُّ "أَْنِت ِفيِهمْ ": يَا َرُسوَل ا¬َِّ أَنَا ِفيِهْم، قَالَ : قـُْلتُ  :قَاَلْت أُمُّ َحَرامٍ  ،"َأْوَجُبوا
 ".َال ":قَالَ  ؟أَنَا ِفيِهْم يَا َرُسوَل ا¬َِّ  :فـَُقْلتُ  ،"َأوَُّل َجْيٍش ِمْن ُأمَِّيت يـَْغُزوَن َمِديَنَة قـَْيَصَر َمْغُفوٌر َهلُمْ " :َوَسلَّمَ 

 وعنه أبو نعيم يف ،"مسنده" واحلسن بن سفيان يف ،)٢٩٢٤(حديث " صحيحه"أخرجه البخاري يف 
  ).٤٤٤(رقم " مسند الشاميني"والطرباين يف ، )٢/٦٢("احللية"

، "يف هذا احلديث منقبة ملعاوية ألنه أول من غزا البحر: قال املهلب": قال احلافظ ابن حجر    
  ).٦/١٠٢( "الفتح"

عظيم إلعالء كلمة هللا وفتوحات ومزايا أخرى، منها السماحة والكرم واحللم واألناة  وملعاوية جهادٌ     
  .والعدل، ولو مل يكن له إال فضل الصحبة لكفاه

مث أفضل ": بعد أن ذكر فضل اخللفاء الراشدين) ٦٢ص" (أصول السنة"يف  -رمحه هللا-قال أمحد     
القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه  عليه و سلمالناس بعد هؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا 

أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت  أو ساعةً  أو يوماً  أو شهراً  سنةً 
هو أفضل من القرن الذين مل يروه، ولو لقوا هللا  سابقته معه ومسع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبةً 

ذين صحبوا النيب صلى هللا عليه وسلم ورأوه ومسعوا منه ومن رآه بعينه جبميع األعمال، كان هؤالء ال
  ."أفضل لصحبته من التابعني ولو عملوا كل أعمال اخلري من به ولو ساعةً آو

قال رسول هللا صلى هللا  ما أقول يف رجلٍ : "وُسئل عبد هللا بن املبارك عن معاوية رضي هللا عنه فقال    
أيهما أفضل؟ هو أو عمر بن عبد : ، فقيل له"ربنا ولك احلمد: ن محده، فقال خلفهمسع هللا مل: عليه وسلم

وأفضل من عمر بن عبد  يف منخري معاوية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريٌ  ابٌ رتُ لَ ": العزيز ؟ فقال
  ).٨/١٤٨" (البداية والنهاية"، و)٥٩/٢٠٧" (تأريخ دمشق"، " العزيز
والذب عن صحيح مسلم وعن العلماء الذين أمجعوا  ،مناقب معاوية رضي هللا عنهبيان : من مقال[    

    ].معلى صحته وتلقوه بالقبول واالحرتا
 


